
létszáz éve jelent meg 
a taeraie Normativum 
isi l e Sanitatis* 

A XVIII. század a felvilágosodás és a! nagy járvá
nyok kora. Az ipari .forradalom után e két nagy, 
történelmet befolyásoló erő találkozása szükségsze
rűen segítette egy új, az eddiginél szervezettebb, az 
urbanizálódás kívánalmainak jobban megfelelő 
közegészségügy létrejöttét, és a hathatósabb köve
telmények írásbeli megfogalmazását. 

Franciaországban az enciklopédisták működé
se e téren is nagy hatású volt, különösen Diderot-é9 
aki a csecsemőhalandóság csökkentésétől a kórhá
zak korszerűsítéséig szorgalmazta a természettudo
mányok felhasználását. A polgári forradalom során 
a Convent Guillotin doktor kezdeményezésére 1790-
ben létrehozta a Comité. de Salubritét, amely az 
egyetemi oktatástól a közegészségügy megreformá
lásáig új alapokra helyezte a francia egészségügyet, 

Angliában Richárd Mead 1720-ban tette közé 
„Short Discours concerning Pestilential Contagion 
and the Methods used to prevent" c. munkáját, 
amelyben elsőként közöl fontos és hatásos javas
latokat a kontinens felől fenyegető járványok elszi
getelésére, okulva a XVII. századi londoni pestis ta
pasztalataiból. Ez volt az alapja az 1776-ban ki
adott „Wealth of Nations" intézkedéseivel együtt a 
szigetország közegészségügyének, míg 1820-ban meg 
nem alkották a Constitutional Code-ot 

Ausztriában Johann Péter Frank „System einer 
vollstandigen medizinischen Polizey" c. korszakaid 
kotó műve, a német államokban pedig Wolfgang 
Thomas Rau működése jelentett minőségi újat a 
közegészségügy fejlődésében. 

Magyarországon a helyzet lényegében eltérő és 
kedvezőtlenebb volt. A Rákóczi-szabadságharc bu
kása után — amelyben nem kis szerepe volt a ku
ruc seregeket megtizedelő járványoknak — a le
gyengült, kivérzett ország az Osztrák Birodalom ön
állóság nélküli örökös tartománya lett. Irányítója 
és ügyintézője az 1723-ban kinevezett Helytartóta
nács, amelynek keretében egészségügyi bizottságot 
hoztak létre. Még ugyanebben az évben az ottomán 
birodalom felől betörő nagy pestisjárvány elleni vé
dekezés céljából IIL Károly elrendelte, hogy „ . . . az 
egyes hatóságok kebelében is alakíttassanak az ott 
állomásozó katonaság tisztjeiből és a hatóságok kül-

* Részlet a bukaresti XXII. Nemzetközi Orvostör
téneti Kongresszuson elhangzott előadásból. 



dőtteiből álló egészségügyi bizottságok, amelyek a 
helyi viszonyoknak megfelelő javaslatokat, intézke
déseket megtéve, jelentéseiket az udvari kancellá
riához és a helytartótanácshoz adják be .. ."** 

Ezt a bizottságot Mária Terézia 1766-ban ren
deletileg megszüntette és az egészségügyi kérdése
ket a teljes tanács elé utalta.*** 

Nagyon fontos volt az 1752-ben megjelent ki
rályi dekrétum, amely előírta a megyei orvosok al
kalmazását. Ezek után parancsoló módon jelentke
zett egy országos érvényű egészségügyi jogszabály
zat megszerkesztésének szükségessége. Az első ter
vezetet Perbegh Károly, az egészségügyi bizottság 
tagja készítette el 1755-ben. Végleges szövegét „az 
1770. szeptember 17-én kibocsátott királyt dekré* 
tum alapján adta ki a helytartótanács 1770. október 
4-én kelt 4689. számú határozatával" .**** • 

Ez a rendelet a Generálé Normativum in Re 
Sanitatis néven vált közismertté. A latin nyelvű 
szöveg kidolgozója Sgolanics József, Pozsony város 
főorvosa, aki a helytartótanács tagjaként már ko
rábban kísérletet tett egy magyar tudományos tár
saság létrehozására. A Generálé Normativum jól 
beleillett azon nagyszabású közegészségügyi rend
teremtésbe, amelyet Gerhard van Swieten, a nagy 
szervező kezdeményezett. Teljes latin szövegét a 
Linzbauer-féle Codex Sanitario-Medicinalis Hungá
riáé II. kötete közli. 

A sokat idézett általános bevezető után az első 
rész a provinciák megóvásáról szól. „Azokkal a 
provinciákkal, ahol fertőzéses járvány dühöng, szer
felett, óvatosnak kell lenni, az egészségügyi tanácsot 
pedig minden esetben helyileg kell megválasztani, 
ami leginkább megfelel a tartományi kormányzás 
érdekeinek." 

Nagyon fontos rész az orvosok hivatali szabály
zata, amely előírja, hogy „ . . . senkinek sem szabad 
megengedni az orvosi hivatás gyakorlását, hacsak 
az örökös tartományok valamelyik egyetemén, me
lyen orvosi fakultás is van, doktori fokozatot nem 
szereztek, vagy magyarországi viszonylatban a tő
lünk kapott, vagy adandó leirattal nem lettek iga
zolva". 

Különös hangsúlyt helyez az orvosok etikai ma
gatartására. „Az orvosok legyenek titoktartók, egy
más között békességesek, a tanácsadásban türelme
sek. A betegeket a legnagyobb szeretettel szolgál
ják. Súlyos ok nélkül az orvos házon kívül nem éj
szakázhat. Ha mégis, akkor tartózkodási helyét há
za népének mondja meg. A betegeket egyenlő sze
retettel, megkülönböztetés nélkül kezelje, akár gaz
dag, akár szegény." 

A sebészekre — lévén akkor még a felcserség 
külön szakma — külön rendelkezések vonatkoztak. 
„Súlyos esetben, mikor a sebészek az orvosok taná
csa nélkül ténykednek, az orvos beleegyezése nél
kül belső orvosságot ne alkalmazzanak. Ha a sebészt 
az operációval a tisztiorvos bízza meg, azt késede

lem nélkül az anatómia szabályai szerint végezze el 
és az illetékes hatóságnak jelentést küldjön róla" 

A gyógyszerész „ . . . nem adhat orvosságot a 
betegeknek orvosi rendelet nélkül". 

Nagyon szigorú intézkedések vonatkoznak a bá
bákra, „ . . . ha megfeledkezve esküjükről, tettel vagy 
tanáccsal segítséget nyújtanak abortus végrehajtá
sához". 

A főszabályzat második része a határzárakra, a 
veszteglő intézetekre és a fertőtlenítő intézkedések
re vonatkozik. A török birodalom felől jövő szemé
lyek, állatok és áruk legrövidebb veszteglési ideje 
21 nap, amely pestis idején 42 napra emelhető fel. 
Mindezek elrendelését szintén a helytartótanácson 
keresztül kellett az udvari kancelláriának jelenteni. 

A Generálé Normativum in Re Sanitatis az 
1848-as függetlenségi törekvésekig maradt érvény
ben, alapszelleme azonban napjaink egészségügyé
ben is fellelhető. Szállási Árpád dr. 

** Demkó: A magyar orvosi rend története. 
*** Felhő—Vörös: A helytartótanácsi levéltár. 

**** Gortvay: Az újabbkori magyar művelődés és 
egészségügy története. 


